
 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ВЪРБИЦА” 

гр. Върбица , ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 

№65 

гр. Върбица, 30.03.2021 г. 

 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата) и 

протоколно решение №8 от протокола от 29.03.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № 

63 / 29.03.2021 год. за провеждане на открит конкурс за Обекти от №2114 до №2127 вкл.  

  

Н А Р Е Ж Д А М:  

 прекратявам, открития със Заповед № 60/10.03.2021 г. открит конкурс с предмет: 

„Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в 

горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад 

на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2021 год. от горски 

насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП „ДГС Върбица“ по отношение на Обект № 2117 с общо прогнозно количество 

1058 пл. м3, в отдели/подотдели: 25 „и“, 50 „б“ , с пределна цена от 23723.00 лв. (двадесет и 

три хиляди седемстотин двадесет и три лева и 00 ст.) без ДДС, и гаранция за участие от 1186.15 

лв. (хиляда сто осемдесет и шест лева и 15 ст.), поради липса на подадени в срока от 10.03.2021 

г. до 26.03.2021 г. предложения за обект №2117.     

На основание чл. 23, ал. 3 от НУРВИДГТ във вр. с чл. 60, ал. 1, предложение трето и 

четвърто от АПК  

РАЗПОРЕЖДАМ 

допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

Мотиви: обезпечаване своевременното изпълнение на ГПП на дървесина за 2021 г., тъй 

като от закъснение при изпълнението му може да последва значителна и трудно поправима 

вреда, изразяваща се в ощетяване на ТП и спиране на основната му дейност. 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от 

заинтересованите лица по смисъла на АПК по реда на чл. 60, ал. 5 от АПК, чрез ТП „ДГС 

Върбица” гр. Върбица, пред Шуменски Административен Съд в тридневен срок от 

съобщаването му. 

Заповедта подлежи на оспорване по административен ред за законосъобразност и 

целесъобразност по реда на чл.81 и сл. от гл. VІ-та на АПК от участниците в търга за обекта в 

четиринадесет дневен срок от съобщаването й чрез Директора на ТП „ДГС Върбица“ пред 

Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, или по реда на чл. 145 и 

сл. от глава Х-та на АПК пред Шуменски Административен Съд, чрез Директора на ТП „ДГС 

Върбица“ - за законосъобразност.   

dgs.varbitca@dpshumen.bg


Заповедта, на основание чл. 23, ал. 4 от Наредбата, да се доведе до знанието на 

заинтересованите лица като се публикува и в интернет страницата на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП - Шумен и на ТП „ДГС Върбица“.    

  Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен 

за сведение.   

   Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица  от ТП „ДГС 

Върбица“ за сведение и изпълнение  

  

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. ...чл.59 от ЗЗЛД… – 

зам. директор при  ТП „ДГС Върбица“.  

 

…….П…… 

...чл.59 от ЗЗЛД…  

Директор на ТП „ДГС Върбица“                                       

 

 


